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GRUP DE TREBALL DE FISIOTERÀPIA 
EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

Núm. d’acta:     05/2018 Hora d’inici: 20.00 h      Data: 12/12/2018      

 

Assistents: 

COORDINADORA Susana Piña 
 

MEMBRES ☐Armand Galvez x Juan Miguel Romero ☐Eva Roca 

x  Eva Fernàndez ☐Laura Higueras ☐Marta Macías 

x  Ferran Quinto x  Gisela Parareda 

CONVIDATS ☐       ☐       

 

ACTA REALITZADA PER       

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Incorporació de la Gisela Parareda al Grup de Treball 
3. Redacció del text sobre el Grup de Treball per la pàgina web del Col·legi 
4. Desenvolupament del quadrant sobre avaluació/autonomia 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

      

 

2. Incorporació de la Gisela Parareda al Grup de Treball 

S'incorpora al Grup de Treball un nou membre, la Gisela Parareda. A causa de que viu a la comarca 
d'Osona i no pot assistir de forma presencial a les reunions, ens posem en contacte amb ella 
mitjançant "hangouts". Tenim alguns problemes tècnics amb la connexió així que finalment 
contactem amb ella per via telefònica. La posem al dia de tot el que hem fet fins ara, i li expliquem 
que actualment estem desenvolupant un quadrant per fer una avaluació de l'autonomia  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Redacció del text sobre el Grup de Treball per la pàgina web del Col·legi      

A la darrera reunió es va comentar que el nostre grup no sortia a la pàgina web del Col·legi, així que 
ens vam posar en contacte amb ells per informar-los. Ens comenten que hem d'escriure un text per 
explicar què fem així com els nostres objectius. Es redacta el text i els objectius del Grup per enviar-
ho i que ho puguin penjar a la web. 

Tasques a realitzar  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

4. Desenvolupament del quadrant sobre avaluació/autonomia     

Recuperem el quadrant sobre l'avaluació de l'autonomia. Es defineixen les àrees de 
comunicació/comprensió, mobilitat/motricitat i AVD. La Gisela proposa fer servir els ítems de l'índex 
de Barthel com a model: menjar, rentar-se, vestir-se, traslladar-se, deambular, etc. 
Es decideix que primer desenvoluparem cada àrea per finalitzar avaluant les AVD. 
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Tasques a realitzar  

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Precs i preguntes 

 

 

Data propera reunió 

  23 de gener de 2019 al CFC (per confirmar). 

 
Susana Piña 
Coordinadora 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/

